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گزارش يضعیت تًلید ي تقاضای وفت ي پیش بیىی قیمت آن– آبان ماٌ7931

بش اساس چطٓ ا٘ذاص وٛتأ ٜذت ساصٔاٖ اعالفات ا٘شطی آٔشیىا ( ،)EIAلیٕت ٘فت خاْ بش٘ت دس ساَ  8119 ٚ 8118ب ٝعٛس
ٔتٛسظ  78 ٚ 73دالس دس ٞش بطى ٝخٛاٞذ بٛد .ایٗ ساصٔاٖ  ٓٞچٙیٗ لیٕت ٘فت  WTIدس ساَ  8119سا  65دالس دس ٞش بطىٝ
بشآٚسد ٔی وٙذ.
 4اوتبش  ،8118لیٕت ٘فت خٟا٘ی سوٛسد چٟاسساِ 86.17 ٝدالس دس ٞش بطى ٝسا ثبت ٕ٘ٛد .اٚپه ٚفذ ٜداد و ٝتِٛیذ سا یىٛٙاخت ٚ
ثابت ادأ ٝدٞذ .سشٔایٌ ٝزاساٖ بش ایٗ باٚس٘ذ و ٝتحشیٓ ٞای آٔ شیىا دس بشابش ایشاٖ  ٚلغـ بشق دس ٘ٚضٚئال بافث وٕبٛد فشض ٝخٛاٞذ
ضذ.
لیٕت ٞا اص ٛ٘ 31أبش  8117و ٝافضا دس ٘طست اٚپه بش واٞص تِٛیذ دس ساَ  8118تٛافك وشد٘ذ ،س٘ٚذی صقٛدی داضت ٝاست.
پیص اص آٖ لیٕت ٞا دس  81طا٘ٛی 8116 ٝب ٝپاییٗ تشیٗ سغح دس  13ساَ ٌزضت ٚ ٝب ٝسلٓ  86.55دالس دس ٞش بطى ٝسسیذ ٜبٛد.
ضص ٔا ٜلبُ آٖ لیٕت  61دالس دس ٞش بطى ٝبٛد .یه ساَ پیص اص آٖ دس طٚئٗ  8114لیٕت  111.86دالس دس ٞش بطى ٝبٛد.
ٕ٘ٛداس صیش لیٕت ٘فت بش٘ت سا عی ساَ ٞای اخیش ٘طاٖ ٔی دٞذ.

* دٛ٘ ٚؿ ٘فت خاْ ٚخٛد داسد و ٝب ٝفٛٙاٖ ٔقیاس بشای لیٕت ٘فت استفادٔ ٜی ضٛد WTI .ؤ ٝقیاسی بشای ایاِت ٔتحذ ٜآٔشیىا ٚ
٘فت بش٘ت دسیای ضٕاَ ؤ ٝقیاسی بشای لیٕت ٞای خٟا٘ی ٘فت است.
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 ٓٞاو ٖٛٙلیٕت یه بطى٘ ٝفت  11 ،WTIدالس وٕتش اص لیٕت ٘فت بش٘ت است .دس دسأبش  8115ایٗ تفاٚت ،د ٚدالس بٛد .ایٗ
ٔساِ ٝبالفاصّ ٝپس اص ِغٕٛٙٔ ٛفیت  41ساِ ٝصادسات ٘فت آٔشیىا تٛسظ وٍٙش ٜبٛدٔ .قأٌّ ٝشاٖ پیص بیٙی ٔی وٙٙذ و ٝلیٕت
 WTIتا دسأبش  8118بیٗ  85 ٚ 56دالس دس ٞش بطى ٝباضذ.
فٛأُ صیادی و ٝب ٝصٛست سٚصا٘ ٝتغییش ٔی وٙٙذ  ،دس ٘ٛساٖ لیٕت ٘فت ٔٛثش٘ذ.

چهار عامل موثر بر نوسانات قیمت نفت
لیٕت ٞا با تٛخ ٝبٛ٘ ٝسا٘ات فشض٘ ٝفت ،بی ثبات بٛد ٜاست .پیص اص ایٗ لیٕت ٘فت ٘ٛسا٘ات فصّی لابُ پیص بیٙی داضت ٝاست.
چشا لیٕت ٘فت دیٍش لابُ پیص بیٙی ٘یست؟ صٙقت ٘فت ب ٝچٟاس فّت اساسی تغییش وشد ٜاست.
 .1افسایش تولید نفت شیل آمریکا
تِٛیذ ٘فت ضیُ آٔشیىا  ٚدیٍش سٛخت ٞای خایٍضیٗ ٘ؾیش اتا٘ َٛدس ساَ  8115ضشٚؿ ب ٝافضایص ٕ٘ٛد .اداس ٜبیٗ إِّّی
ا٘شطی( )EIAبشآٚسد ٔی وٙذ تِٛیذ سٛخت ایاالت ٔتحذ ٜدس ساَ  8118بغٛس ٔتٛسظ بٔ 11.7 ٝیّی ٖٛبطى ٝدس سٚص بشسذ و ٝسوٛسد
لبّی ٔ 9.6یّی ٖٛبطى ٝدس سٚص دس ساَ  1971سا خٛاٞذ ضىست .تِٛیذ دس ساَ  8117ب ٝعٛس ٔتٛسظ ٔ 9.4یّی ٖٛبطى ٝدس سٚص
بٛد .پیص بیٙی  EIAآٖ است و ٝتِٛیذ ٘فت دس ساَ  8119بٔ 18.1 ٝیّی ٖٛبطى ٝدس سٚص خٛاٞذ سسیذ.
چشا ایاالت ٔتحذ ٜبا ٚخٛد لیٕت ٞای تاسیخی پاییٗ ،تِٛیذ ٘فت سا افضایص ٔی دٞذ؟
بسیاسی اص تِٛیذ وٙٙذٌاٖ ٘فت ضیُ دس استخشاج ٘فت واسآٔذتش ضذ ٜا٘ذ .آٟ٘ا ساٞ ٜایی بشای باص ٍ٘ ٝداضتٗ چاٞ ٜای ٘فت پیذا وشدٜ
ا٘ذ ٞ ٚضی ٝٙسشپٛش ٌزاسی آٖ سا حزف وشد ٜا٘ذ  .دس فیٗ حاَ ،چاٞ ٜای فؾیٓ ٘فتی دس خّیح فاسس ضشٚؿ ب ٝتِٛیذ ٔمذاس صیادی
٘فت ٕ٘ٛد ٜا٘ذ .آٟ٘ا ٕ٘ی تٛا٘ٙذ تِٛیذ سا با تٛخ ٝب ٝلیٕت پاییٗ ٘فت ٔتٛلف وٙٙذ .دس ٘تید ٝضشوت ٞای ٘فتی سٙتی بضسي اوتطاف
رخایش خذیذ سا ٔتٛلف وشد ٜا٘ذ .بشای آٟ٘ا خشیذ ضشوت ٞای ٘فتی وٓ واسآٔذتش ضیُ اسصا٘تش بٛد.
ساصٔاٖ ا٘شطی آٔشیىا( )EIAپیص بیٙی ٔی وٙذ و ٝایاالت ٔتحذ ٜتا ساَ  8183بضسٌتشیٗ تِٛیذ وٙٙذ٘ ٜفت خٟاٖ خٛاٞذ ضذ.
صٙقت ٘فت ایاالت ٔتحذ ٜب ٝا٘ذاص ٜوافی سضذ خٛاٞذ وشد تا تماضای داخّی سا تأیٗ وٙذ .بشای ا٘داْ ایٗ واس بایذ تقادَ ٔٙاسب سا
با افضایص آٞست ٝتماضا ایداد وٙذ تا بتٛا٘ذ لیٕت ٞا سا باال ٍ٘ ٝداضت ٝوٞ ٝضی ٝٙاوتطافات خذیذ تأیٗ ٌشدد.
 .2کاهش تولید نفت اوپک
اٚپه تِٛیذ ٘فت سا واٞص داد ٜتا وف لیٕتی سا بساصد .دس ٛ٘ 31أبش  ،8116افضا ٔٛافمت وشد٘ذ و ٝتِٛیذ سا تا ٔ 1.8یّی ٖٛبطىٝ
دس سٚص تا طا٘ٛی 8117 ٝواٞص دٙٞذ .لیٕت پس اص افالْ اٚپه افضایص یافت .دس ٛ٘ 31أبش ساَ  ،8117اٚپه ٔٛافمت وشد وٝ
واٞص تِٛیذ سا دس ساَ ٘ 8118یض ادأ ٝدٞذ .واٞص تِٛیذ اٚپه بٔ 38.5 ٝیّی ٖٛبطى ٝدس سٚص واٞص یافت ٝاست EIA .بشآٚسد ٔی
وٙذ اٚپه ٔ 38.8یّی ٖٛبطى ٝدس سٚص دس ساَ  8118تِٛیذ وٙذ .أا ٞش د ٚسلٓ ٕٞچٙاٖ باالتش اص ٔیاٍ٘یٗ ٔ 38.38یّی ٖٛبطى ٝدس
سٚص دس ساَ  8115است.
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سابما اٚپه تِٛیذ ٘فت سا وٙتشَ وشد تا لیٕت  71دالس دس ٞش بطى ٝحفؼ ضٛد .دس ساَ  ،8114ایٗ سیاست سا سٞا وشد .فشبستاٖ
سقٛدی ،بضسٌتشیٗ فض ٛاٚپه ،لیٕت خٛد سا دس ٔا ٜاوتبش  8114بشای ٔطتشیاٖ بضسي خٛد واٞص داد صیشا ٕ٘ی خٛاست س ٟٓباصاس
سا دس ٔمابُ ایشاٖ اص دست بذٞذ.
ایشاٖ ٚفذ ٜداد صٔا٘ی و ٝتحشیٓ ٞا ِغ ٛضٛد صادسات ٘فت خٛد سا د ٚبشابش ٕ٘ٛد ٚ ٜبٔ 8.4 ٝیّی ٖٛبطى ٝدس سٚص بشسا٘ذ .پیٕاٖ صّح
ٞست ٝای ساَ  8115تحشیٓ ٞای التصادی ساَ  8111سا ِغ ٛوشد  ٚب ٝبضسٌتشیٗ سلیب فشبستاٖ سقٛدی اخاص ٜصادسات دٚباس٘ ٜفت
دس ساَ  8116سا داد .فشبستاٖ سقٛدی ٘یض ٕ٘ی خٛاست س ٟٓباصاس سا دس ٔمابُ تِٛیذ وٙٙذٌاٖ ٘فت ضیُ ایاالت ٔتحذ ٜاص دست
بذٞذ ٔ ٚقتمذ بٛد و ٝلیٕت ٞای پاییٗ تش بسیاسی اص تِٛیذ وٙٙذٌاٖ ضیُ آٔشیىا سا ٔدبٛس ب ٝخشٚج اص باصاس ٕ٘ٛد ٚ ٜسلابتطاٖ سا
واٞص ٔی دٞذ .دس ابتذا ،تِٛیذوٙٙذٌاٖ ضیُ ،ساٞ ٜایی بشای ادأ ٝاستخشاج ٘فت پیذا وشد٘ذ .با تٛخ ٝب ٝافضایص فشض ٝایاالت
ٔتحذ ،ٜتماضا بشای ٘فت اٚپه اص ٔ 31یّی ٖٛبطى ٝدس سٚص دس ساَ  8114بٔ 89 ٝیّی ٖٛبطى ٝدس سٚص دس ساَ  8115واٞص یافت.
أا ب ٝفّت تمٛیت دالس ،وطٛسٞای فض ٛاٚپه دس لیٕت ٞای پاییٗ ٘فت ٘یض سٛد آٚس بالی ٔا٘ذ٘ذ .اٚپه ب ٝخای اص دست دادٖ سٟٓ
باصاسٞ ،ذف تِٛیذ خٛد سا ٔ 31یّی ٖٛبطى ٝدس سٚص حفؼ وشد.
لیٕت ٞای پاییٗ تش بافث ضذ تا دس ساَ  8116تِٛیذ ٘فت ایاالت ٔتحذ ٜبٔ 8.9 ٝیّی ٖٛبطى ٝدس سٚص واٞص یابذ .تِٛیذوٙٙذٌاٖ
ضیُ با واسآٔذی وٕتش یا حزف  ٚیا خشیذاسی ضذ٘ذ .ایٗ ٔساِ ٝفشض ٝسا حذٚد  11دسصذ واٞص داد وٛٔ ٝخب سضذ  ٚضىٛفایی دس
٘فت ضیُ آٔشیىا ضذ.
 .3افسایش ارزش دالر
ٔقأٌّ ٝشاٖ اسص خاسخی اسصش دالس سا  85دسصذ دس ساَ  8115 ٚ 8114افضایص داد٘ذ .تٕاْ ٔقأالت ٘فت ب ٝدالس آٔشیىا پشداخت
ٔی ضٛد .تمٛیت دالس بخطی اص واٞص حذٚد  71دسصذی لیٕت ٘فت سا بشای وطٛسٞای صادس وٙٙذ ٜخبشاٖ ٕ٘ٛد .افضایص 85
دسصذی دالس 85 ،دسصذ واٞص لیٕت ٘فت سا اص بیٗ ٔی بشد .فذْ اعٕیٙاٖ خٟا٘ی ،دالس آٔشیىا سا لٛی ٍ٘ٔ ٝی داسد.
اسصش دالس اص دسأبش  8116واٞص یافت ٝاست .دس تاسیخ  11دسأبش  ،8116ضاخص دالس آٔشیىا  118.95بٛد .با افضایص اسصش
یٛس ،ٚاسصش دالس واٞص یافت ٚ ٝتا  11آٚسیُ ساَ  ،8118ضاخص دالس ب 89.53 ٝواٞص یافت.

 .4رشد تقاضای کمتر از پیش بینی
سضذ تماضای خٟا٘ی ٘فت آٞست ٝتش اص پیص بیٙی بٛد ٜاست  .بٙا بش افالْ اداس ٜبیٗ إِّّی ا٘شطی ،ایٗ سلٓ اص ٔ 98.4یّی ٖٛبطى ٝدس
سٚص دس ساَ  8114تٟٙا بٔ 93.3 ٝیّی ٖٛبطى ٝدس سٚص دس ساَ  8115افضایص یافت .بیطتشیٗ افضایص اص سٛی چیٗ بٛد ٜو ٝدس حاَ
حاضش  18دسصذ تِٛیذ خٟا٘ی ٘فت سا ٔصشف ٔی وٙذ .اص آ٘دایی و ٝسضذ اصالحات التصادی آٖ وٕتش ضذ ٜاست ،سضذ تماضای
خٟا٘ی ٕٔىٗ است واٞص یابذ.
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پیش بینی بهای نفت تا سال 2252
تا ساَ ٔ ،8185یاٍ٘یٗ لیٕت یه بطى٘ ٝفت خاْ بش٘ت ب 85.71 ٝدالس دس ٞش بطى ٝافضایص خٛاٞذ یافت .تا ساَ  ،8131تماضای
خٟا٘ی لیٕت ٘فت سا ب 98.88 ٝدالس دس ٞش بطى ٝخٛاٞذ سسا٘ذ .تا ساَ  ،8141لیٕت ٞا  116.18دالس دس ٞش بطى ٝخٛاٞذ بٛد .تا
آٖ صٔاٖٙٔ ،ابـ اسصاٖ لیٕت ٘فت خاْ تٕاْ ضذ ٚ ٜاستخشاج ٘فت ٌشاٖ تش ٔی ضٛد .لیٕت ٘فت تا ساَ  8151ب 113.56 ٝدالس دس
ٞش بطى ٝخٛاٞذ سسیذ EIA .بشآٚسدٞای لیٕت خٛد سا اص ساَ  8117واٞص داد ٜاست ،و٘ ٝطاٖ دٙٞذ ٜثبات باصاس ٘فت ضیُ است.

تا ساَ  ، 8188ایاالت ٔتحذ ٜتبذیُ ب ٝیه صادس وٙٙذ ٜخاِص ا٘شطی خٛاٞذ ضذ ،و ٝبیطتش اص ٚاسدات صادس ٔی وٙذ .آٔشیىا اص ساَ
ٚ 1953اسد وٙٙذ ٜخاِص ا٘شطی بٛد ٜاست .تِٛیذ ٘فت تا ساَ  8181تا صٔا٘ی و ٝتِٛیذ ٘فت ضیُ ب ٝحذٚد ٔ 18یّی ٖٛبطى ٝدس سٚص
بشسذ ،افضایص خٛاٞذ یافت .ضیُ  65دسصذ اص تِٛیذ ٘فت ایاالت ٔتحذ ٜسا تطىیُ خٛاٞذ داد.
* پیص بیٙی ٞای ٕٔ EIAىٗ است با تٛخ ٝب ٝلٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات خذیذ تغییش وٙذ .ب ٝفٛٙاٖ ٔثاَ ،پیص بیٙی ٛٙٞص عشح ا٘شطی پان
سا دس ٘ؾش ٍ٘شفت ٝاستٔ .مشسات بیٗ إِّّی ؤ ٝیضاٖ دفـ آِٛدٌی ٞا سا بشای وطتی ٞای الیا٘ٛس پیٕا ٔحذٚد ٔی وٙٙذ ،دس پیص
بیٙی ِحاػ ضذ ٜاست.
 EIAفشض ٔی وٙذ و ٝتماضا بشای ٘فت ثبات ٔی یابذ صیشا یٛتیّیتی ٞا بیطتش بٌ ٝاص عبیقی  ٚا٘شطی ٞای تدذیذ پزیش ٚابستٝ
استٕٞ .چٙیٗ فشض بش ایٗ است و ٝسضذ التصادی ساال٘ ٝب ٝعٛس ٔتٛسظ  8دسصذ ٔی باضذ ،دس حاِیىٔ ٝصشف ا٘شطی  1.4دسصذ
دس ٞش ساَ افضایص ٔی یابذ.
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وضعیت عرضه و تقاضای نفت
بٟای ٘فت عی یه ٔاٌ ٜزضت 81 ٝدسصذ واٞص یافت ٝاست .تحّیُ ٌشاٖ افضایص تِٛیذ ٘فت ،واٞص تماضا  ٚواٞص ٍ٘شا٘ی ٞای
وٛتأ ٜذت ٘اضی اص افغای ٔقافیت ٞای آٔشیىا بٔ ٝطتشیاٖ ایشاٖ سا اص خّٕ ٝفٛأُ آٖ ٔی دا٘ٙذ.
فّی سغٓ باصٌطت تحشیٓ ٞا فّی ٝایشاٖ ،تِٛیذوٙٙذٌاٖ ٘فت با فشض ٝبیص اص تماضا سٚبٝس ٚضذ ٜا٘ذ  ٚا٘تؾاس ٔی سٚد ساَ 8119
ساِی سخت بشای اٚپه ٔ ٚتحذا٘ص باضذ .واٞص لیٕت ٘فت دس حاِی ادأ ٝپیذا وشد ٜاست و ٝبشخی اص بضسٌتشیٗ تِٛیذوٙٙذٌاٖ اص
خّٕ ٝفشبستاٖ ،سٚسی ٚ ٝآٔشیىا بیص اص ٔمذاسی و ٝاص واٞص تِٛیذ ٘فت ایشاٖ ا٘تؾاس ٔی سفت استخشاج وشد ٜا٘ذ .فأُ تاثیشٌزاس
دیٍش دس واٞص لیٕت ایٗ است و ٝخ ًٙتداسی ٔیاٖ آٔشیىا  ٚچیٗ خغشی بشای سضذ التصادی چیٗ ٔی باضذ .اسصش اسص ّٔی
چیٗ واٞص یافت ٝو ٝاثشی ٔٙفی بشای سضذ تماضای ٘فت است.
بٙا بٛد لشاسداد ساَ  8116بیٗ چٙذ وطٛس غیش فض ٛاٚپه با ٞذف واٞص فشض٘ ٝفت  ٚاص بیٗ بشدٖ تِٛیذ اضافی ،تٟٙا ضص ٔاٜ
ع َٛبىطذ ِٚی ب٘ ٝؾش ٔیسسذ پس اص ٚسٚد ب ٝیه باصاس وساد بشای لیٕتٞا دس ٞفتٌ ٝزضت ،ٝایٗ لشاسداد ٚاسد سٔٛیٗ ساَ ضٛد
صیشا ایٗ ٌش ٜٚبایذ تِٛیذ خٛد سا دس  8119واٞص دٙٞذ.
خاسج ٕ٘ٛدٖ ٔ 1.8یّی ٖٛبطى٘ ٝفت دس سٚص اص باصاس اص طا٘ٛی 8117 ٝبٔ ٝقٙی واٞص ٔٛخٛدی اضافی ٘فت تا اٚاسظ آٖ ساٍَٝ٘ ،
داضتٗ لیٕت ٞا دس یه سغح لابُ لب٘ َٛأطخص  ٚایداد تقادَ بیٗ فشض ٚ ٝتماضا بٛد .
أا فشض ٝبیص اص تماضا ادأ ٝپیذا وشد  ٚفشبستاٖ الذاْ ب ٝواٞص اسساَ ٔحِٕٞٝٛای ٘فتی ب ٝآٔشیىا دس اٚاسظ ساَ ٕٛ٘ 8117د وٝ
سبب ضذ لیٕت ٘فت باال بشٚد.
ادأ ٝیافتٗ ایٗ لشاسداد ب ٝباال سفتٗ لیٕت تا  81دالس دس ٞش بطى ٝدس اٚاسظ ساَ  8118وٕه وشد  ٚبافث سشص٘ص ٞای د٘ٚاِذ
تشأپ ضذ و ٝخٛاستاس واٞص لیٕت  ٚافضایص تِٛیذ وطٛسٞایی ٔثُ فشبستاٖ  ٚسٚسی ٝبٛد .دس حاَ حاضش تِٛیذ وّی اٚپه دس
باالتشیٗ سغح ٘سبت ب ٝصٔاٖ لبُ اص لشاسداد واٞص تِٛیذ لشاس داسد.
سٚسی ٝدس ٔاٌ ٜزضت ٝب ٝباالتشیٗ تِٛیذ ٔ 11.4یّی ٖٛبطى ٝدس سٚص پس اص فشٚپاضی ضٛسٚی سابك سسیذ.
افضایص لیٕت ٘فت بشای اٚپه  ٚدٚستا٘ص ضٕطیشی دِٚب ٝاست و ٝدسآٔذٞای ٘فتی سا باال بشد ٜأا ضقّ ٝای صیش تِٛیذ ٘فت ضیُ
آٔشیىا سٚضٗ وشد ٜاست.
اٌشچ ٝسضذ تِٛیذ ٘فت ضیُ ب ٝفّت وٕبٛد ؽشفیت خظ ِ ِٝٛبشای ا٘تماَ ٘فت خاْ حٛص ٜپشٔیٗ تٍضاس ب ٝتسٟیالت پاالیطٍاٞی ٚ
صادساتی خّیح ٔىضیه ٔتٛلف ضذ ٜاست ،أا ایٗ ٌٌّٛا ٜتا ساَ آیٙذ ٜباص ٔی ض٘ٛذ  ٚضاٞذ افضایص یه ٔیّی ٖٛبطى ٝای دس سٚص تا
پایاٖ  8119خٛاٞیٓ بٛد.

آدرس :خیابان میرداماد ،جنب ایستگاه مترو ،برج رز ،طبقه سوم ،واحد 133و 133

تلفن 31431432

5

[ٍ

شرکت کارگزاری آریا وًیه
گزارش يضعیت تًلید ي تقاضای وفت ي پیش بیىی قیمت آن– آبان ماٌ7931

صادسات ایشاٖ  41دسصذ اص ٔا ٜآٚسیُ یقٙی یه ٔا ٜلبُ اص افالْ خشٚج آٔشیىا اص بشخاْ واٞص یافت ٝاست .با ایٗ حاَ افغای
ٔقافیت ٞای غیشٔٙتؾش ٜب ٝوطٛسٞایی و ٝلبالً خشیذ ٘فت اص ایشاٖ سا ٔتٛلف وشد ٜبٛد٘ذ ،ایٗ احتٕاَ سا باال بشد ٜو ٝفشٚش ٘فت
ایشاٖ دس ٘ٛأبش افضایص پیذا وٙذ.
فشبستاٖ  ٚسٚسیٔ ٝزاوشاتی داضت ٝا٘ذ تا ٞشد ٚتِٛیذ خٛد سا واٞص دٙٞذ .ایٗ د ٚوطٛس دس ٔاٞ ٜای اخیش بشای خبشاٖ وٕبٛد ٘فت
ایشاٖ ٘ٚ ٚضٚئال فشض٘ ٝفت سا افضایص داد ٜبٛد٘ذٚ .صیش ا٘شطی فشبستاٖ افالْ وشد و ٝاص ابتذای ٔأ ٜیالدی آتی ،صادسات ٘فت خٛد سا
سٚصا٘ٞ 511 ٝضاس بطى ٝدس سٚص واٞص خٛاٞذ داد.
تحّیُ ٞای اٚپه ٘یاص ب ٝواٞص عٛال٘ی ٔذت  ٚصیاد تِٛیذ ٘فت سا ٘طاٖ ٔی دٞذ .دس غیش ایٗ صٛست رخایش ٘فت خٟاٖ سٚصا٘1.8 ٝ
ٔیّی ٖٛبطى ٝافضایص ٔییابذ  ٚایٗ س٘ٚذ دس ع َٛساَ آیٙذ ٜادأ ٝپیذا ٔی وٙذ.
دس ادإٔٛ٘ ٝداسٞای ٔشبٛط ب ٝفشض ٚ ٝتماضای خٟا٘ی ٘فت ٘ ٚیض فشض٘ ٝفت خاْ اٚپه دس ساَ ٞای اخیش آٔذ ٜاست.
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